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 Starfsferill:
2012 – Núverandi: Skinney-Þinganes hf. - Yfirmaður þrifadeildar.

Starfslýsing:

Hafa samband við yfirmenn vinnsludeilda fyrirtækisins og kanna hvað lyggur fyrir  í 
þrifum dagsins. Senda starfsmönnum skilaboð um hvenær skal hefja þrif. Ráðstafa 
verkefnum til starfsmanna. Meta og skrá þrif og samskypti við gæðastjóra. Skrá vinnutíma 
starfsmanna og senda sundurliðaðar niðurstöður til launadeildar. Panta sápur og efni til 
þrifa. Öll minniháttar viðhald á kvoðustöðvum (skipt um þéttisett í skömturum, skipt um 
hraðtengi á slöngum og annað minnháttar). Umsjón með ráðnigum á þrifastarfsfólki, í 
samráði við mína yfirmenn. Vera sjálfur í þrifum þegar þess þarf. Og fl.

2004 - 2012: Bjó úti í Thailandi  með eigin rekstur 

1999 - 2004: Umslag efh. - Deildarstjóri ísetningardeildar.

Starfslýsing:

Vera í samskiptum við viðskiptavini. Taka á móti verkefnum og ráðstafa á vélar og 
starfsmenn til ísetningar í umslög. Gagnavinnsla (mail-merge) og stafræn áritun/prentun. 
Samskipti við prentsmiðjur vegna ýmisa verkefna. Skráningar verkefna og útbúa reikninga 
vegna ísetningu og prentun umslaga. Starfa í ísetningu þegar þess þurfti.  Og fl.

Menntun:
1977 - 1982: Fjölbrautarskólinn í Breiðholti – Rafvirkjabraut  (ólokið).

Önnur námskeið:      (ýmis námskeið mest tengt tölvum) 
1985 - 1988 Skrifstofutækninám, IBM-pc, Works, Framwork og fl
1999 - 2005 PC-nám, Win-NT-network, Margmiðlun-Machintosh, Filemaker og fl.

Tungumálakunnátta:
Íslenska: Tala, Les og Skrifa – kemur þó fyrir einstaka stafsetningavillur, en þó sjaldgæft.
Enska: Tala, Les og Skrifa – Enskukunnátta er nokkuð góð.
Thailenska: Tala og Les – Tala mjög vel. Get lesið barnabækur og annan léttan texta.

Tölvukunnátta:
Excel: Vel, forritun flókna reikniaðgerða Html: Skrifa einfaldar síður
Word: Vel Annað: Alment góð tölvukunnátta.
Aðal stýrikerfi: Linux Mint 18.2 Sonya Annað stýrik: Windows 10

Aðrar upplýsingar:
Ég er færanlegur og gæti flutt þangað sem vinnan er, til dæmis á höfuðborgarsvæðið.
Árið 1987 gaf ég út hugbúnað fyrir PC tölvur sem hét „Heimilisaðstoðin-Þín“ og var sá hugbúnaður til að skrá 
heimilisbókhald, ásamt fullkominni símaskrá. Ég hef alla tíð haft mikin áhuga á tölvum og þá sérstaklega á 
forritun. Ef færi gefst langar mig að komast í forritunarnám t.d. í Java, C, Android eða annað.
Ökuréttindi:   Bílpróf, Bifhjól, Meirapróf, Lyftararéttindi. 

Meðmælendur:
Gunnar Ásgeirsson Skinney-Þinganes hf. - Vinnslustjóri s. 470 8111 gunnaras@sth.is
Jóhannes Vilhjálmsson Umslag ehf. - Þjónustustjóri s. 533 5254 johannes@umslag.is
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